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Tid och plats  
2020-05-28, kl. 13.15-19.05 i Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 162-201 
 
Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)  fr. kl. 15.14, på distans, jäv § 177 
Lennart Malmerfors (KD) på distans, jäv § 166, §§168-169 
Kristian Silbvers (SD) 
Georg Guldstrand (M) ersätter Lennart Malmerfors § 166, §§ 168-169 
  ersätter Jolly Bou Rahal § 177, jäv § 176, § 182 
Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare på distans 
Therése Björklund (S), ersättare på distans 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare på distans 
Bengt Belfrage (C), ersättare på distans, till kl. 17.59 
Bengt Wahlgren (L), ersättare på distans, till kl. 16.45 
Emma Glad (M), ersättare på distans  
   
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, sekreterare  
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef  Elin Hegg, utvecklingsledare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Malin Grahmstad, sekreterare 
Niklas Lund, bygglovarkitekt, på distans  Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, på distans 
Andreas Holmqvist, mätningsingenjör  Jerry Sandin, projektledare 
Katarina Bengtsson, mätningsingenjör  Tobias Rydlinge, IT/GIS-ingenjör 
Leila A Bonnier, planarkitekt  Paulina Bredberg, planarkitekt 
Lisa Marklinder, planarkitekt  Robin Enqvist, planarkitekt 
Mohammed Dahir, byggnadsinspektör, på distans Alisa Zetterström, bygglovsarkitekt 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt  Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt 
Fredrik Bergh-Gustafsson, byggnadsinspektör, på distans  
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet kl. 18.25-18.40 för politisk beredning i partigrupperna. 
  
Justering och anslag  
Maj-Britt Eckerström utses att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och Bengt-Arne 
Bohlin utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 kl. 13.00. 
Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-06-02 – 2020-06-24. 

Underskrifter 
  
______  ________________________________     ________________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Maj-Britt Eckerström, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD)   
Kristian Silbvers (SD) 
Georg Guldstrand (M) ersätter Lennart Malmerfors § 166, §§168-169 
  ersätter Jolly Bou Rahal § 177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000162 
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Val av justeringsperson 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maj-Britt Eckerström utses att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och Bengt-Arne 
Bohlin utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 kl. 13.00.  

 

 

  

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000163 
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Fastställande av föredragningslista 
 

 

  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000164 
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Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera  
(Rosendalsgatan/Neumansgatan) 
Ärendenummer: BN 2015-000887 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§ 390) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
arbeta fram en ny detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera, Rosendalsgatan/ 
Neumansgatan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 2015-05-19 ansökt om 
planbesked för fastigheten. Fastighetsägaren vill omvandla befintligt 
verksamhetsområde till bostadsområde. Det föreslagna konceptet för området 
innehåller en blandad bebyggelse med både flerbostadshus på 3-7 våningar samt 
radhus.  
 

 

Kommunstyrelsen noterar att områdets och bebyggelsens anslutning till sin omgivning 
bör studeras i ett helhetsperspektiv och planområdet bör inkluderar även övriga 
industrifastigheter inom kvarteren Åkermyntan. Sammantaget räknar man med 
uppemot 530 bostäder.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 (§ SBN 2015-352) Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. 2017-03-17 
beslutade planchefen i beslut §PI 2017-000004 via delegation att sända planen på 
samråd. Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 17 mars 2017 har 
ägt rum under tiden 20 mars - 27 april 2017 och har annonserats i Borås Tidning den 
23 mars 2017. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

 

 
 

Under samrådet kom det in synpunkter från remissinstanser och några sakägare. 
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några punkter och 
kompletterats med ytterligare utredningar. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är i allt väsentligt bibehållet. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 i beslut § 326 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan 
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. 
Granskningstiden pågick under tiden 18 december 2017 till och med den 2 februari 
2018. Enligt granskningsutlåtande har antagande handlingarna uppdaterats. Planens 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000165 
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Gällande plan  
För området gäller Stadsplan nr.162 som vann laga kraft 1946-05-03 
(Stadsplanebestämmelser dat. 1960). Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten 
användas för verksamhet/industri.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta 
detaljplanen. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med syfte 
att minska exploateringsgraden och därmed möjliggöra en mer blandad bebyggelse 
med ett större inslag av grönska och allmänna trivselutrymmen. Sverigedemokraterna 
menar att genom att se över möjligheten att införa fler enbostadshus uppfyller 
detaljplanen inte enbart bättre översiktsplanens intentioner om en ökad blandad 
bebyggelse utan tillgodoser i större grad den stora efterfrågan av enbostadshus som 
råder i Borås. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslaget att återremittera ärendet mot 
förslaget att fatta beslut i ärendet idag, och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

 

 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

 

 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta 
detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-03-25 
Plankarta 2020-03-25 
Granskningsutlåtande 2020-03-25 
KS-yttranden §179 2020-04-27  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
 



Beslutsdatum  Sida 7 (91) 
2020-05-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 (Västra Nygatan 52, 
Kronängsparken) 
 

 

 

Ärendenummer: BN 2017-001683 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag 
att påbörja förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att 
se på möjligheterna att etablera en förskola för sex avdelningar på fastigheten 
Garvaren 15 under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med mera kan 
finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden, efter 
positivt besked från Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med 
begäran om detaljplan. 
 

 

 

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och 
ytor för idrott och aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över 
och utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som 
rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut § 154 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör en utbyggnad av 
befintlig byggnad för att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut § 136 att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, 
Borås. Förskolenämnden vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att hitta en effektiv 
markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut § 300 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra en 
större förskola i området.  

Ett samrådsförslag togs fram under 2018 och 2018-09-28 beslutade planchefen i beslut 
§ PL 2018-12 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda 
i en samrådsredogörelse. Under samrådet kom det in synpunkter som ledde till att 
planförslaget arbetades om och ändrades i en sådan omfattning att det gjordes ett nytt 
samråd.  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000166 
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Ett bearbetat samrådsförslag togs fram under vintern 2018/2019 och 2019-04-12 
beslutade planchefen i beslut § PL 2019-03 via delegation att sända planen på samråd 
2. Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse 2.   
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 § 232 att godkänna detaljplanen för 
granskning. Granskning pågick under tiden 2 september - 30 september 2019. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta 
detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i 
ärendet. 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna lämnar inget alternativt beslutsförslag men vill med denna 
protokollsanteckning markera att Sverigedemokraterna hade önskat att Borås Stad 
skulle haft större ambitioner med att förbättra situationen i Norrby. 
 

 

 

Genom att använda sig att de studier som har gjorts i USA om påverkan av 
flerbostadshus storlek i socialt utsatta områden hade Borås Stad kunnat implementera 
framgångsrika metoder för att förbättra området. Nu väljer Borås Stad istället att till 
och med bygga på höjden på vissa byggnader. 

Vi hade gärna sett att de nya bostäder som detaljplaneras på kullen hade varit av 
enbostadshuskaraktär för att möjliggöra en lokal bostadskarriär på Norrby samt även 
därmed öka den personliga ansvarskänslan i området. 

Beslutsunderlag 
Handling  Datum 
Plankarta  2020-05-28 
Planbeskrivning  2020-05-28  
Miljöriskanalys  2020-05-28 
Åtgärdsutredning  2020-05-28  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 med flera 
(Lundåsen mottagningsstation) 
Ärendenummer: BN 2018-000658 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 § 412 och § 413 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen under 
förutsättning att ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen samt att 
Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i planarbetet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 § 252 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att båda 
planbeskedsansökningarna behandlas i en gemensam detaljplan. Ett delegationsbeslut 
togs 2019-10-25 av plan- och bygglovschef att skicka ut planförslaget på samråd. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 § 57 att godkänna planen för 
granskning. Detaljplanen delades inför granskningen upp i två separata detaljplaner. 
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation. Med tanke på områdets 
närhet till Göteborgsvägen får inte verksamheten generera trafik i mer än väldigt liten 
omfattning. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt Ryssby-
/Kvarnbäcken som är utpekad i grönområdesplanen. 
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta 
detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2020-05-28  
Plankarta 2020-05-28  
Planbeskrivning 2020-05-28  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000167 
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Detaljplan för Parkstaden, Ramnås 5 och 6 

Ärendenummer: BN 2020-000161 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav i beslut § 528 2019-12-09 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastigheterna Ramnås 5 och 6. 
Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens Verksamhetsplan för 2020. 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i beslut § SBN 2020-065, 2020-02-27 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att planärendet 
ska prioriteras enligt Verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 34, Nya studentbostäder i 
centrum. 

Informationen gäller ett utökande av planområdet.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 

 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i 
ärendet. 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna önskar att den kommande detaljplanen får en väl avvägd balans mellan förtätning och 
boendemiljö. Allmänna trivselytor och natur måste få ett visst utrymme. Sverigedemokraterna önskar att 
förtätningen i så stor utsträckning som möjligt görs genom småskalighet och att man är noga med att 
förändringen inte kan tas för en utbyggnad av Norrby. 

 

 

 
  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation                                       2020-05-11 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000168 
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Detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 

Ärendenummer: BN 2018-1518 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 § 294 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Svärdsfästet 4, 
Trandared.  

Begäran grundar sig på att AB Bostäder i Borås har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen från allmänt ändamål till bostadsändamål.  

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under våren.  

Platsen ligger vid Gullbrandsgatan 1 mitt i stadsdelen Trandared och ger möjlighet att 
genom förtätning komplettera stadsdelen med ytterligare bostäder intill det urbana 
stråket, US12.  
 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, cirka 50 stycken nya 
lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4, Trandared.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i 
ärendet. 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-05-12  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
  

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000169 
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Detaljplan för Lundby 1:1, Erikslundskolan 
Ärendenummer: BN 2020-856 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer startas omgående. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog 2020-04-27 beslut § 178 att Samhällsbyggnadsnämnden 
uppmanas att ge planuppdrag för del av Lundby 1:1 (Erikslundskolan). I 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2020 för detaljplaner finns ett 
uppdrag förberett för Ny skola/ombyggnad skola.   
 

 

Behovet av elevplatser i staden är stort. Erikslundskolans upptagningsområde visar på 
ökat behov, samtidigt som skolan ligger i en framtida expansiv del av staden. I 
detaljplanen behöver byggrätten för skolbyggnaden utökas och tillräckligt stor yta för 
skolgård säkerställas.  

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P736, som fick laga kraft 1981-12-15. Gällande detaljplan 
anger allmänt ändamål med en byggnadshöjd på 7,5 meter för det aktuella området. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att planarbetet kommer 
startas omgående, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Beslut 2020-05-07 § 178 Kommunstyrelsen 
Orienteringskarta 2020-05-28  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000170 
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Detaljplan för Lundby, Grävlingen 1 och Grävlingen 4 
Ärendenummer: BN 2019-001836 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog 2020-04-14 § 152 beslut om att tillstyrka planbeskedet och gav 
Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Grävlingen 
1 och 4. Ansökan innehåller inte något konkret förslag utan anger att i samband med 
planerade förändringar i Knallelandsområdet vill de ta tillvara på framtida möjligheter 
att utveckla sina fastigheter. 
 

 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P941 och P906. Gällande detaljplan anger handel, kontor 
och industri för det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Ansökan stämmer överens med gällande översiktsplan som pekar ut Skaraborgsvägen 
som ett urbant stråk och Viskan som ett grönt stråk som behöver utvecklas. 
Utveckling i utpekat område gynnar staden och ansökan om planbesked bör få ett 
positivt svar.  
 
Ansökan stämmer också väl överens med utbyggnadsstrategin ”Mer stad längs Viskan” 
som lyfter vikten av de urbana stråken genom att koppla ihop olika stadsdelar och 
möjliggöra en koncentrerad stadsutveckling med hållbara resor. I utbyggnadsstrategin 
är visionen för Knalleland att handelsområdet ska kompletteras med bostäder och bli 
en mer blandad stadsdel som växer ihop med stadskärnan. För att uppnå detta är 
Grävlingen 1 och 4 väldigt viktiga för att knyta ihop Knalleland och centrum.  
 
Utvecklingen av området behöver i ett första skede studeras ur ett strategiskt 
översiktligt perspektiv. Den övergripande målsättningen för området behöver 
konkretiseras och fastställas för att kunna bedöma vilken skala, struktur och 
exploateringsgrad som är önskvärd i olika delar. Hur trafiken i området ska utvecklas 
behöver också fastslås. 
 
Utformningen av bebyggelsen längs med Skaraborgsvägen är viktig för att uppnå syftet 
med ett urbant stråk. Fastigheterna innefattar även en rad byggnader som är värdefulla 
och området ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Riksintresset för ny järnväg måste 
också beaktas i ett eventuellt planarbete.  
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En utveckling av Viskanstråket behövs för att tillgängliggöra den resurs som Viskan är 
när det gäller rekreativa värden. Med tanke på Viskan är arbete med översvämning en 
viktig fråga. Den är aktuellt i många planer och inte minst i det utpekade området som 
vid kraftiga regn riskerar stora översvämningar. Detta är en för stor och svår fråga att 
lösa i en enskild detaljplan och behöver studeras för ett större område för att komma 
fram till en övergripande strategi gällande översvämning.  
 

 

 

Områdets lokalisering innebär flera utmaningar som kräver att en stor mängd 
omfattande utredningar kommer att behövas för att fatta välgrundade beslut. 

Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked, att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att planarbetet kommer starta tidigast 2021 
och att upprätta plankostnadsavtal. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Skrivelse 2020-04-16 Kommunstyrelsen  
Ansökan om planbesked 2019-10-09  
Situationsplan 2019-10-09  
 

 

  

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Avgift 
Planbesked     10 000 kr 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande 
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Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering: översyn av 
planuppdrag med anledning av Kommunstyrelsens yttrande  
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00271 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
I Kommunstyrelsens yttrande över verksamhetsplan 2020 skrev de: ”(...) Under året bör 
Samhällsbyggnadsnämnden även göra en genomgång av samtliga planer som har fått positivt planbesked 
men som ännu inte är prioriterade. Flera av planbeskeden är lämnade utifrån förra översiktsplanen och kan 
behöva omprövas. De som då kan få svårt att bli prioriterade inom en 3-5-årsperiod bör istället lämnas 
negativt planbesked för att inte skapa falska förhoppningar. Kommunstyrelsen behöver inte remitteras i en 
sådan process.” 
 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gjort en översyn och kommit fram att det finns två planuppdrag som 
inte bedöms vara förenliga med nuvarande översiktsplan: Svensgärde, Laggarebo 1:1 samt Sjömarken, 
Lindebergshult 1:10 m.fl.  

Laggarebo 1:1 fick dock positivt planbesked av Kommunfullmäktige efter att nuvarande översiktsplan 
beslutats (2020-02-20 §27) och Lindebergshult 1:10 är ett pågående planarbete, prioriterat i verksamhetsplan 
för detaljplanering för 2020. Planerna avslutas därför inte. 

Diskussion om prioritering av övriga planuppdrag sker i samband med framtagande av 
verksamhetsplan för detaljplanering för 2021. Eventuella planuppdrag som då inte är aktuella avslutas i 
samband med godkännande av verksamhetsplan för 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 

 

Beslutsunderlag 
Presentation 2020-05-11  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt i Borås Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Information från förvaltningen  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att Samhällsbyggnadsnämnden fått in en fråga via e-post till 
allmänhetens frågestund. Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) har tagit fram ett svar som nämnden 
godkänner.  
 

 

 

 

Arbetet med Staden i parken, det grönblå stråket längs med Viskan, fortsätter. En presidieöverläggning med 
de berörda presidierna ska hållas i juni och målet är att beslut ska kunna tas i Samhällsbyggnadsnämnden i 
augusti.  

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att ta fram en ständigt ajourhållen strategisk planering i form av 
strukturskissen, i dialog med övriga berörda nämnder. Första presidieöverläggningen tänkt att ske efter 
sommaren och sedan kvartalsvis. Där kommer det föras en dialog om framtida politisk hantering av 
strukturskissen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar tillsammans med Kulturförvaltningen en plats i staden för dialog om 
planering av Borås, det så kallade Stadsrummet i Kulturhuset. En första fas är snart klar, och arbetet är 
sedan tänkt att utvecklas vidare till 2021 och stadens 400-årsjubileum.   

Förvaltningen har påmint medarbetare om att anmäla bisysslor och ett antal anmälningar har inkommit.  
En bisyssla utreds för närvarande av arbetsgivaren. Övriga bisysslor anses vara godkända. Fler åtgärder, så 
som att integrera bisysslor i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i budgetuppföljningen, har vidtagits.  
 

 

 

Efter de prioriterade utvecklingsområden som Samhällsbyggnadsnämnden tog fram på budgetdagen ska nu 
förvaltningsledningen arbeta vidare med att ta fram ett förslag på prioriterade mål och kvalitetsindikatorer.  
Förslaget skickas ut för möjlighet till inspel på gruppmöten och junisammanträdet. Budget 2021:1 beslutas 
på sammanträdet i augusti. 

Förvaltningschef Jonas Ward presenterar även nya rutiner för de förtroendevaldas e-posthantering och 
föredragningslistans nya format, samt informerar att upphandling av inköp av distansutrustning till 
Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal är på gång.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 
  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Budgetuppföljning: Tertial 1, 2020 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00279 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning Tertial 1 samt att översända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
I ett nationellt perspektiv finns tydliga tecken på att de senaste årens kraftiga uppgång inom 
bostadsbyggandet nu resulterar i en inbromsande byggkonjunktur. Anledningen är att bostadsproduktionen 
faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna bedöms minska under 2020 enligt prognoserna från 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Hur coronapandemin kommer att påverka samhällsbyggnadsnämnden är ännu för tidigt att säga. Den 
generella inbromsningen av ekonomin verkar inte ha nått den lokala byggbranschen i någon större 
utsträckning. De byggprojekt som påbörjats fortsätter, enligt byggföretagen. Endast för något projekt skjuts 
starten på framtiden. Antalet ansökningar om bygglov har inte heller avtagit. Trenden har hittills varit att 
många beslut om bygglov har fattats, men mest avseende byggen av mindre omfattning vilket leder till att 
lägre avgifter fakturerats på bygglovs- och mätenheterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på +2 682 tkr för tertial 1.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen förväntas följa budgeten för 2020. 

Budgeten för intäkter är periodiserad i 12:e-delar medan de verkliga intäkterna historiskt är högre i början av 
året. Detta gör att resultatet förväntas jämna ut sig över tid.  

Trenden med många, mindre bygglov håller i sig i de beslut om bygglov som hittills är fattade. Det verkar 
dock inte påverka de totala intäkterna i större utsträckning utan följer de senaste årens intäktsnivå och 
därmed även budgeten för 2020.  

Personalkostnaderna förväntas följa budget. Med anledning av de historiskt stora överskotten av 
personalkostnader är 95% av lönekostnaderna budgeterade vilket väntas ge en mer rättvisande bild av den 
verkliga kostnaden. I samband med att nämndens kommunbidrag minskade med 3 000 tkr fattades även 
beslut om att vakanshålla vissa tjänster, vilket medför att det just nu inte finns några vakanta tjänster på 
förvaltningen.  

Kostnader för material och tjänster förväntas följa den beslutade budgeten. 

Kommunfullmäktige har godkänt nämndens ansökan om att få använda 1 800 tkr av det ackumulerade 
resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten.  
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning Tertial 
1 samt att översända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 
förslag. 
 

 

  

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning Tertial 1 2020, Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00280 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens rapport samt att översända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
I nämndens rapport Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, redovisas ärenden 
som genererat uppdrag som inte ingår i budget hos Samhällsbyggnadsnämnden samt status och kommentarer 
på dessa uppdrag till och med april 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna nämndens rapport samt 
att översända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens rapport 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
           Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00094 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa 
ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-04-01 – 2020-04-30 
Delegationslista BI 2020-04-01 – 2020-04-30 
Delegationslista SB 2020-04-01 – 2020-04-30 
Delegationslista PL 2020-04-01 – 2020-04-30 
Delegationsbeslut upphandlingar 2020-04-01 – 2020-04-30 
Delegationsbeslut anstånd och förlängd betaltid för fakturor 2020-04-01 – 2020-04-30 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Meddelanden  
Ärendenummer: Ciceron 2020-00210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
SCB:s medborgarundersökning 2019 
Ciceron 2020-00235 
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades 
och av dessa svarade 589 personer på enkäten. Kommunstyrelsen har skickat resultatet vidare till 
nämnderna. 

 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
Ciceron 2020–00236 
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var hösten 2017. 260 kommuner 
har deltagit i undersökningen 2019. Kommunstyrelsen har skickat resultatet vidare till nämnderna. 

 
Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande 
Ciceron 2020-00237 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, tilldelade ett särskilt 
samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. Rapporten redovisar det 
arbete som genomförts under och vilka områden som prioriterats för 2019.  

 
Handlingsplan för bostadsbyggande 2020-2024 
Ciceron 2020-00238 
Kommunstyrelsen har godkänt handlingsplan för bostadsbyggande – en 
lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024. Handlingsplanen för bostadsbyggande ska 
uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och är en avrapportering av pågående bostadsprojekt.  

 
Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Samhällsbyggnadsnämnden 2019 
Ciceron 2020-00248 
Stadsrevisionen har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019, och 
bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Årsredovisning Borås Stad 
Ciceron 2020-00285 
Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2019. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 
2020 disponera 1 800 000 kr av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla 
digitaliseringen inom verksamheten. 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000201 



Beslutsdatum  Sida 91 (91) 
2020-05-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
SCB Medborgarundersökning 2019 – Skrivelse kommunstyrelsen 
SCB Medborgarundersökning 2019 – Bilaga 1 
SCB Medborgarundersökning 2019 – Bilaga 2 
 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 - Skrivelse kommunstyrelsen 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 – Rapport 
 

 

 

 

 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 

Handlingsplan för bostadsbyggande 

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Samhällsbyggnadsnämnden 2019 

Årsredovisning Borås Stad 2019 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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